CorelDRAW® Home & Student Suite X6 voor Thuisgebruik en Studenten nu
verkrijgbaar
Met de veelzijdige en gebruiksvriendelijke toepassingen en handige leermiddelen
kan iedereen ontwerpen
Maidenhead (VK), 6 september 2012 – Corel kondigt vandaag de Home & Student-editie voor
Thuisgebruik en Studenten aan van CorelDRAW® Graphics Suite X6, een zeer uitgebreide grafische
suite met robuuste inhoud, functies voor grafisch ontwerp, illustratie, paginalay-out, webafbeeldingen
en fotobewerking. Met onder meer een krachtige typografische engine, verbeterde
fotobewerkingstools en geavanceerde tekstondersteuning beschikt iedereen met deze nieuwste
versie van CorelDRAW® Home & Student Suite voor Thuisgebruik en Studenten, van leerlingen en
studenten tot gezinnen, over alle functies om makkelijk rapporten, tekeningen, folders, logo's en meer
te maken. Dankzij de speciaal ingebouwde leermiddelen in CorelDRAW Home & Student Suite X6
voor Thuisgebruik en Studenten is het makkelijk om aan de slag te gaan en kan iedereen een
ontwerper worden! CorelDRAW Home & Student Suite X6 voor Thuisgebruik en Studenten is alleen
bedoeld voor niet-commerciële projecten en kan op maximaal drie computers per huishouden worden
geïnstalleerd. De suite kost €100.80 inclusief btw.
Nieuwe functies en verbeteringen
De nieuwe functies en vele verbeteringen van de nieuwste suite zijn:


Geavanceerde typografische tools: Maak prachtige lay-outs met de geavanceerde
typografische tools.



Nieuwe creatieve tools voor vectorvormen: Voeg op creatieve wijze effecten toe met vier
nieuwe gereedschappen voor vormgeving van vectorvormen: Smeren, Draaien, Aantrekken
en Afstoten.



Nieuw Slim snijden: Verwijder ongewenste gebieden uit een afbeelding en behoud
tegelijkertijd de verhoudingen van de foto.



Verbeterde mogelijkheden voor paginalay-out: Maak met gemak ontwerpindelingen met
de nieuwe en verbeterde functies voor hoofdlagen, uitlijningshulplijnen, interactieve frames en
nog veel meer.



Opnieuw ontworpen koppelvenster Voorwerpeigenschappen: Bespaar tijd, stem uw
ontwerpen fijn af en krijg toegang tot alle voorwerpinstellingen op één centrale locatie.

Inhoud van CorelDRAW® Home & Student Suite X6 voor Thuisgebruik en Studenten:


CorelDRAW® Home & Student X6 voor Thuisgebruik en Studenten, een intuïtieve
toepassing voor vectorillustratie en pagina-indeling



Corel® PHOTO-PAINT™ X6 Home & Student voor Thuisgebruik en Studenten, een
professionele beeldbewerkingstoepassing



Corel® PowerTRACE™ X6, een hulpprogramma voor het snel en nauwkeurig omzetten van
bitmaps in bewerkbare vectorillustraties



Corel® CONNECT™, een browser in volledig schermformaat waarmee u in de digitale
inhoud van de suite kunt zoeken op de dvd, op een computer of een lokaal netwerk en kunt
zoeken in de fotocollecties op iStockPhoto® en Fotolia



Corel CAPTURE™ X6, een hulpprogramma voor het maken van schermafbeeldingen in één
klik

Gebruikers ontvangen tevens 1000 kwalitatief hoogwaardige clipart en digitale afbeeldingen, 100
foto's in hoge resolutie, 100 lettertypen, 100 professioneel ontworpen sjablonen en 400 frames en
patronen.
CorelDRAW Home & Student Suite X6 voor Thuisgebruik en Studenten bevat ook leermiddelen zoals
waardevolle studielessen op video, handige tips en trucs, inzichten van de experts en een inspirerend
elektronisch handboek.
Beschikbaarheid en prijzen
CorelDRAW Home & Student Suite X6 is nu verkrijgbaar voor een adviesprijs van €100.80 (inclusief
btw) via de erkende leveranciers van Corel. Deze software is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk,
niet-commercieel gebruik.
Bronnen voor de media en bloggers
Bezoek www.corel.nl/newsroom voor aanvullende bronnen voor CorelDRAW, waaronder materiaal
voor recensenten, afbeeldingen en video's.
Maak kennis met de CorelDRAW-community


Word ook lid van onze gebruikersgemeenschap op www.coreldraw.com.



U vindt alle informatie over CorelDRAW op Facebook, op
www.facebook.com/coreldrawgraphicssuite.



Volg onze updates @CorelDRAW

Contactpersoon
Als u meer informatie wilt over CorelDRAW Home & Student Suite X6 voor Thuisgebruik en
Studenten, of met een medewerker van het productteam wilt spreken, kunt u contact opnemen met:
Daniel Donovan
PR-manager
daniel.donovan@corel.com
Tel.: +44(0)1628 589 850

Over Corel
Corel is een van 's werelds belangrijkste softwarebedrijven, met meer dan 100 miljoen actieve
gebruikers in meer dan 75 landen. In de loop der jaren hebben wij een reputatie opgebouwd als
leverancier van vernieuwende en betrouwbare producten die gemakkelijk aan te leren zijn en
waarmee gebruikers productiever dan ooit kunnen werken. De branche heeft hierop gereageerd met
honderden prijzen, die een bekroning vormen voor onze innovaties, ons ontwerp en de toegevoegde
waarde die wij bieden.
Corel Corporation biedt enkele van de bekendste softwaremerken in de branche, waaronder Corel®,
Roxio®, WinZip® en Pinnacle™. Ons productaanbod omvat CorelDRAW® Graphics Suite, Corel®
Painter™, Corel® PaintShop® Pro, Corel® VideoStudio®, Corel® WordPerfect® Office, Pinnacle
Studio™, Roxio Creator®, Roxio® Toast® en WinZip®. Bezoek www.corel.com voor meer informatie
over Corel.
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dochterondernemingen. WinZip is een gedeponeerd handelsmerk van WinZip International LLC. Alle
overige namen en gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken worden alleen ter
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